The mission of Einstein Schools is
to nurture students to be
academically STRONG as well as
socially and emotionally resilient.

Ngày 13, tháng 3, 2020
Kính gửi qúy phụ huynh học sinh Einstein,
Bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi là đào tạo các em học sinh trở thành những học sinh vững mạnh
trong vấn đề học tập cũng như tinh thần kiên cường nơi xã hội. Ban giáo dục của chúng tôi hiện đang theo
dõi chặt chẽ các khuyến nghị quốc gia, quốc tế, và chuyên gia liên quan đến những sự kiện Novel
Coronavirus 2019 được gọi là COVID 19 phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Nguồn tin theo dõi của chúng
tôi bao gồm Bộ Y Tế Louisiana, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật, Bộ Giáo Dục, và thành phố New Orleans.
Tóm tắt diễn biến bắt đầu từ 3/13/20:










Hiện chưa có ca coronavirus nào được xác nhận từ nơi giáo viên cũng như học trò tại trường
Einstein
Học sinh tự cách ly
o Trường Sherwood Forest có 3 học sinh tự cách ly
o Trường Village de l'Est có 1 học sinh tự cách ly
o Trường trung học Sarah T. Reed High có 2 học sinh tự cách ly
Biện pháp phòng ngừa đang được thục hiện:
o Tất cả các chương trình sau giờ học, tổ hợp và các buổi họp phụ huynh đã hũy và sẽ thông
báo sau.
o Những nơi được sử dụng nhiều đều được khũ trùng liên tục.
o Một mẫu khảo sát đã được gửi cho tất cả các nhân viên để hoàn tất
o Các y tá trường đã tham gia vào cuộc hội thảo và làm việc chặt chẽ với các em học sinh và
hiệu trưởng về việc duy trì môi trường vệ sinh
o Hiệu trưởng của chúng tôi luôn thận trọng và giữ liên lạc với phụ huynh và học sinh
Thông tin hàng ngày về thói quen của vệ sinh và sức khỏe
Chúng tôi đang chuẩn bị để triển khai khi không có lớp, và nhà trường sẽ phải đóng cửa.
Cho đến khi tình trạng khẩn cấp được triển khai những học sinh vắng mặt xin phụ huynh
nộp lý do bằng văn bản vì sự quan tâm sức khỏe là lý do của sự văng mặt của con em.
Chúng tôi khuyến khích qúy phụ huynh liên lạc trực tiếp với hiệu trưởng liên quan đến bất kỳ vấn
đề sức khỏe, câu hỏi hoặc thắc mắc gì.

Cuối cùng, nhiệm vụ của chúng tôi là sự Vững Mạnh, tinh thần lãnh đạo chuyên nghiệp và nhiệt tình của
các thành viện đôi với các em học sinh.
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